Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i
Jammerbugt Kommune
Referat / Generalforsamling den 20-11-2010
Formand Hans Jørgen Jensen bød velkommen til 41 deltagere som repræsenterede 30
foreninger.
Efter navneopråb ved Jørgen Koch, blev der udleveret en liste til opdatering af mailadresser.

Valg af dirigent:
Ole Flyvbjerg fra Saltum Strand blev valgt til mødets dirigent.

Bestyrelsens beretning:
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretning vedlægges referatet.
Beretningen udløste en del spørgsmål fra forsamlingen og til punktet:
 Fremtidens Sommerhus blev der fra Krogen i Tranum bedt om en kopi af materialet.
 Vedr. mobilmaster: de skal være så høje at de kan dække området. Feriekolonien
Børnenes Kontor havde ikke hørt om mobilmasterne. Sammenslutningen ønsker
masterne ind i baglandet og formanden oplyste, at alle gerne vil have god dækning
men ingen ønsker masten i nærheden.
 Vedr. problemerne med for højt byggeri af sommerhus i Ejersted Klit, oplystes at
sagen tages op på møde med kommunen den 09-12-2010.
 Sagen med Jambo Vesterhav om overholdelse af lokalplan vedr. vedligeholdelse af
hegn mellem grundejerforening og Jambo vil ligeledes blive taget op på mødet den 0912-2010.
Beretningen blev godkendt.

Aflæggelse af det reviderede regnskab:
Regnskabet blev gennemgået af Jørn Koch og blev godkendt af forsamlingen.
Regnskab er vedlagt dette referat.
Der var ros til kassereren for sparsommelighed ved afholdelse af møder.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Fastsættelse af kontingent
Året 2011 er kontingent frit i henhold til beslutning fra sidste generalforsamling.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a) bestyrelsen:
 Søren Dam
 Finn Christensen
 John Hedelund

b) suppleanter
 1.sup. Søren Karlsen
 2. sup. Jens Jerslev

Valg af revisor


Erling Christensen.

Eventuelt
Under eventuelt blev flere emner taget op:
Der blev givet en redegørelse vedr. et cykelløb som er blevet afholdt i et sommerhusområde.
Et løb med deltagelse af 320 mountainbikes. Kan det være rimeligt at kommunen og politiet
giver en sådan tilladelse hen over hovedet på de enkelte grundejere. Det giver utryghed for
husejere at der bliver voldsom cykeltrafik på fredelige stier. Desuden blev husejere mødt af
mange med meget uhøflig optræden. Der blev stillet forslag om evt. skiltning vedr. cykling
forbudt på stierne. Emnet bliver taget med til mødet med kommunen den 09-12-2010.
Det kan undersøges hvordan andre har grebet det an. Bl.a. har Hotel Slettestrand og Skov og
Natur lavet en rute som er godkendt. Det samme har Aalborg Kommune med afmærkning af
rute gennem Hammer Bakker.
Henrik Fredslund fra Hede Danmark fortalte om bekæmpelse af Hybenrosen som er et
problem for klitområder. Frøene fra roserne spredes hurtigt over både land og vand.
Det er både meget dyrt og besværligt at fjerne hybenrosen og der nævnes forskellige
muligheder som græsning med dyr, sprøjte eller grave dem op med rod, - alt rod! Der er
regler for hvor man må anvende sprøjtemidler, det vil være nødvendigt at rette henvendelse
til kommunen i de enkelte sager.
Det kan blive en temmelig dyr omgang at få bugt med planten.
Foreningen takkede Henrik Fredslund fra Hede Danmark for et godt indlæg og overrakte et
par flasker vin.
Da der ikke var flere som ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden.
Efter en tak til dirigenten, oplyste formanden forsamlingen om, at hvert bestyrelsesmedlem
modtager 200 kr. i kørepenge.
Mødet sluttede med en tak for i dag.
Ole Flyvbjerg
Dirigent

Bilag: Bestyrelsens beretning og revideret årsregnskab.

John Hedelund
Referent
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